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REFERAT FRA FAXE BILLEDKUNSTRÅD  

Dato: Torsdag d. 3. december 2020, kl. 18.00-21.00 (sluttede 20.45) 

Sted: Mødelokale: Rollosalen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe.  

Tilstede: Anna Manly, Denis Virlogeux, Sonja Bjergskov Larsen og Tina Møller Jakobsen 

(sekretær og referent). Afbud: Birgit Brænder og Lotte Tauber Lassen. 

 

Dagsordenspunkt 

 

 

Resultat/beslutning 

1. Besøg på Kulturmuseum Øst 

v/Berit Stage 

 

Rådet drøftede udstilling med Stine Florian på 

Kulturmuseum Øst i 2021/2022. Kontaktperson er 

museumsinspektør Berit Stage. 

Særudstillingslokalet/området blev fremvist, hvor 

udstillingen, vil kunne finde sted. 

 

Det blev besluttet, at Denis, Berit Stage og Tina 

(sekretæren) aftaler møde og besigtigelse af Stine 

Florian materialet - med Marianne Rimmen 

Raasted på Arkivet i Rønnede. 

 

Formålet er, at få overblik over materialet, 

overvejelser ift. indramning (konservering), 

kuratering og eller andre spørgsmål/svar ift. evt. 

udstilling.   

 

På baggrund af besigtigelsen af materialet på 

Arkivet, udarbejdes der en projektbeskrivelse, 

budget (overslag) samt en oversigt over fonde 

som vil kunne søges. Der er ikke pt. taget stilling til 

hvem som indgår i denne arbejdsgruppe.  

 

Opfølgning på næste møde i Rådet. 

 

2. Økonomi – afrapportering   

 

 

Godkendelse af økonomirapporten fra Statens 

Kunstfond blev taget til efterretning. 

 

3. Opfølgning på Rådets 

handleplan – kunst på stedet 

 

Det blev besluttet, at tage kontakt til Bo Karberg 

og Ingrid Kæseler. Pga. COVID19 er alt stadig 

meget usikkert og det er vanskeligt at planlægge. 

Et bud på en genoptagelse af foredrag kunne 

være sensommer 2021. Sekretæren kontakter 

kunstnerne. 

 

4. Henvendelse fra Torben 

Søeborg vedr. 

udstillingsforhold 

Henvendelsen blev drøftet. 

 

Det blev besluttet at sekretæren udarbejder et 
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 forslag til svar fra rådet, der fortæller, at Rådet 

allerede har fremhævet de dårlige 

udstillingsforhold. Senest i høringssvar til Kultur & 

Fritidspolitikken for 2020-2024 - link til dette 

høringssvar. Forslag til svar godkendes af Rådet, 

inden det sendes til Torben Søeborg. 

 

5. TV2 øst - udvælge tre værker  

 

Det blev besluttet at Fleur Wetterholm præsenterer 

tre værker i et planlagt TV2 øst program om kunst i 

regionen. Rådet anbefaler at Fleur Wetterholm 

fremhæver følgende værker: 

 

1. Obelisk, Johannes Wiedewelt 

(Bregentved slotspark) 

2. ”Port” af Anton Linnet, (Haslev 

Gymnasiums park) 

3. Rimfaxe/skinfaxe på torvet i Faxe, Aage 

Petersen 

 

Det blev aftalt at Denis kommer med input til Fleur 

vedr. værkerne.  

 

Øvrige spørgsmål vedr. værkerne (som ikke 

fremgår af materialet på Rådets hjemmeside) 

stiles til rådets medlemmer. 

 

6. Trap Danmark - kunstafsnittet 

 

Det blev besluttet at Fleur Wetterholm bliver 

hovedansvarlig for tekst om kunst i Faxe Kommune 

til Trap Danmark. 

 

Spørgsmål vedr. teksterne (som ikke fremgår af 

materialet på Rådets hjemmeside) stiles til rådets 

Medlemmer. 

 

Evt. bud på tekst, efter research, kan fremsendes til 

rådets medlemmer til kommentar og eller 

bemærkninger. 

 

7. Første drøftelse vedr. valg til 

rådet i 2021 (følger 

kommunalvalget jf. 

vedtægter)  

 

Jf. Rådets vedtægter, skal der efter 

kommunalvalget (november 2021) annonceres 

efter nye kandidater til rådet. Rådet kan også 

komme med kandidater. 

 

Rådets medlemmer tog en kort drøftelse om 

emnet. 

 

Denis foreslog, at medlemmerne af BKF, 

Kunstnersamfundet og andre faggrupper af 

professionelle kunstnere bosatte i Faxe Kommune, 
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mødes og tager stilling til kunstpolitikken i 

Kommunen, især med henblik på udstillings 

faciliteter". 

 

Ideen er at mødes uafhængigt af Billedkunstråd 

således at man ikke er bundet af Billedkunstrådets 

formalia, som er bestemt af Kommunen. 

 

Billedkunstrådets skal selvfølgelig eksistere videre. 
 

Tina udarbejder en bruttooversigt over de 

aktiviteter, projekter mv. som Rådet har lavet siden 

etableringen i 2012 til næste møde. 

 

På næste møde i februar afsættes ekstra tid til 

forsat drøftelse af emnet. 

 

8. Nyt fra medlemmerne Intet. 

 

 

9. Nyt fra administrationen 

Regional billedskole – 

kommunal fra 2021 

 

Den regionale billedskole ophører med udgangen 

af 2020, da projektet ikke længere er en del af 

den nye regionale kulturaftale med staten og 

kommunerne for perioden 2021-2024. 

 

Tilbuddet fortsætter som kommunalt tilbud i hhv. 

Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns 

Kommuner. Der arbejdes på en fælles 

samarbejdsaftale omkring projektet ift. de fire 

kommuner. Der er afsat 150.000 kr. årligt til 

projektet, som finansieres via Plan & 

Kulturudvalgets kulturpulje. 

 

Se link til beslutning: 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-

kulturudvalget-23-06-2020 (sag nr. 88) 

 

Link til Billedskolen: 

http://billedskolen.nu/ 

 

Der skal laves noget PR arbejde ift. at tilbuddet nu 

bliver kommunalt, ligesom hjemmesiden skal 

ændres. 

 

10.  Mødeplan for 2021 Næste møde afholdes: 

 

 Torsdag den 4. februar 2021, kl. 18-21 i 

mødelokalet: Krimien (biblioteket i Faxe) 

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-23-06-2020
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-23-06-2020
http://billedskolen.nu/
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11. Eventuelt 

 

Intet. 

 

Rådgivning- og anbefalingsopgaver: 

 

1. Status vedr. ombygning af 

Haslev busterminal – 

omplacering /ny kunst v/ 

Sonja Bjergskov Larsen. 

 

 

2. Orientering om forskønnelse af 

Vinkældertorvet i Faxe  

 

 

 

 

Projektet er afsluttet. Skulpturen er flyttet en anelse 

og har fået ny sokkel (brosten). Det kan anbefales 

at komme forbi stationspladsen og se hele 

renoveringen. 

 

 

Byrådet har besluttet at afsætte midler (budget 

2021) til en forskønnelse af Vinkældertorvet i Faxe. 

 

Rådet besluttede at anbefale, at skulpturen 

Skinfaxe/Rimfaxe af Aage Petersen i samme 

omgang konserveres, da den er i dårlig stand. 

Skulpturen blev opsat på stedet i 1941. Forinden 

skal det undersøges, hvem der har finansieret 

opstillingen/tilblivelse (evt. fonde), ejerforhold og 

se på gamle fotos ift. konservering. 

 

Sonja og Tina komme med en kort status på 

næste møde. 

 

 

 

 


